
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma 
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 
(http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde 
belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi 
içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik 
belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım 
dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, 
özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir 
yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç 
öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından 
duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların 
yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA

Bolu Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği

Yardımcı 
Doçent 5 1

İşletme alanında doktora yapmış 
olmak, hizmet sektöründe rekabet 
yönelimi ve insan kaynakları 
yönetimi uygulamalarıyla ilgili 
çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti
Yardımcı 
Doçent 5 1

Ni-Ti eğeler, irrigasyon teknikleri, 
kanal patları ve fotodinamik terapi 
alanlarında çalışmaları bulunmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji
Yardımcı 
Doçent 5 1

Periodontal hastalıkların teşhisinde 
biyokimyasal markırların 
değerlendirilmesi ve halitosiz 
üzerine yayını bulunmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Profesör 1 1

Finans alanında doçentliğini almış 
olup finansal okuryazarlık ve katılım 
bankacılığı konularında çalışmalar 
yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri
Yardımcı 
Doçent 5 1

Ekonometri alanında doktora 
yapmış olmak ve çok denklemli 
dinamik modeller üzerine 
araştırmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi
Yardımcı 
Doçent 5 1

İktisat alanında doktora yapmış 
olmak ve Neoliberalizm-Çevre 
ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi Gazetecilik
Yardımcı 
Doçent 5 1

Sosyal medya ve basında haber 
söylemi konusunda çalışmaları 
olmak.

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 1

Omurilik yaralanmalarında serum 
hormon (kortizoL, leptin, melatonin) 
biyoritmi konusunda uluslararası 
alanda yayınlamış çalışmaları 
olmak.



Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Yardımcı 
Doçent 5 1

Tibia kırıklarında distal kilitleme 
metodlarının biyomekanik olarak 
mukayese edilmesi ile ilgili deneysel 
çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Yardımcı 
Doçent 5 1

Dermatoloji polikliğine başvuran 
hastaların Aile Hekimliği bakış açısı 
ile değerlendirilmesi konularında 
çalışması olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Yardımcı 
Doçent 5 1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı 
olmak. Deneysel gastrit ve 
pankreatit modellerinde 
fosfodiesteraz inhibitörleri ve 
antiinflamatuvar etkili ilaçlar 
konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Nükleer Tıp
Yardımcı 
Doçent 5 1

Fibromiyalji hastalarında mide 
boşalma zamanı konusunda 
çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji
Yardımcı 
Doçent 5 1

Doğurganlık çağındaki kadın sağlık 
çalışanlarında hepatit, kızamık ve 
suçiçeği seroplrevalansı konusunda 
çalışmaları olmak.

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek 
Yüksekokulu

Gıda Kalite Kontrolü ve 
Analizi

Yardımcı 
Doçent 5 1

Gıda biyoteknolojisi ve enzim 
immobilizasyonu konularında 
çalışmaları olmak.
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